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Dow Jones 23,553.22 -1,464.94 (5.86%) 

S&P 500 2,741.38 -140.85 (4.89%) 

Shanghai Composite 2,968.52 -28.24 (0.94%)  

USD/BRL 4.80085 +0.15915 (3.43%) 

 
Midwest, USA – 12/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 377.25 372.25 374.5 -0.79% 103,123 

ZCEN20 379.25 374.25 376.5 -0.79% 53,561 

ZSEK20 883.75 872 873.25 -0.34% 88,253 

ZSEN20 892 879.25 880.5 -0.42% 47,025 

ZMEK20 305.4 300.9 301.6 -0.10% 51,164 

ZMEN20 309.8 304.6 305.3 -0.23% 32,731 

ZLEK20 28.04 27.51 27.53 -0.51% 60,335 

ZLEN20 28.39 27.86 27.88 -0.50% 33,067 

ZWAK20 524.75 511.75 512.75 -1.82% 56,111 

ZWAN20 523.5 512 513.25 -1.58% 30,231 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 11/03/2020 

 
Midwest, USA – 16/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Mưa to trên diện rộng sẽ di chuyển dần về phía 

nam, khiến khu vực này có mưa trong 4 ngày tới. Phía tây 

bắc dự báo có tuyết rơi trong vài ngày tiếp theo. 

- Brazil: Các bang trung tâm tiếp tục có mưa vừa diện rộng. 

Phía nam, các bang Parana và Rio Grande do Sul dự báo 

tương đối khô ráo trong 2 ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Argentina: Theo phòng công nghiệp hạt lấy dầu Argentina (CIARA), việc nông dân nước này đình công hiện 

chưa gây ra ảnh hưởng đáng kể đối với xuất khẩu ngũ cốc của Argentina khi mà tính đến hết ngày hôm qua, hoạt 

động xuất khẩu tại cảng Up River và các cảng phía nam vẫn diễn ra bình thường. Tác động từ cuộc đình công dù 

có thể không lớn nhưng sẽ sớm được nhìn thấy rõ hơn. Trước đó vào thứ 2 tuần này, một số hiệp hội nông dân 

lớn nhất Argentina đã tuyên bố đình công trong vòng 4 ngày, ngừng bán ngũ cốc và hạt lấy dầu cho các nhà máy 

ép dầu và các công ty thương mại. 

- Trung Quốc: Theo một số nguồn tin thị trường, các nhà máy ép dầu của Trung Quốc đang chuyển sang mua đậu 

tương Mỹ theo các hợp đồng tháng gần, cụ thể là hàng giao nửa cuối tháng 3 và dự kiến cập bến vào tháng 4. 

Nguyên nhân là do tình trạng vận chuyển hàng tại các cảng biển của Brazil đang rất chậm và xảy ra tình trạng tắc 

nghẽn trong thời gian gần đây do ảnh hưởng từ những cơn mưa lớn trong gần 1 tuần qua. Dự kiến từ giờ đến 

cuối tháng 3 sẽ có 6.2 triệu tấn đậu tương Brazil có kế hoạch lên tàu xuất khẩu. Tuy nhiên với tình hình này, đến 

hết tháng 3 hàng vẫn chưa thể rời cảng. Bên cạnh đó, các nhà máy ép dầu lớn của Trung Quốc được cho là vẫn 
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tập trung mua đậu tương Brazil, hàng giao từ tháng 7 đến tháng 10, thậm chí có một số tàu hàng sẽ giao vào 

tháng 4 năm sau. 

Theo hãng tư vấn JCI, giá đậu tương nhập khẩu hàng giao ngay tại Trung Quốc đang ở mức 2,591 NDT/tấn (chưa 

bao gồm VAT), mức thấp nhất trong vòng 10 tháng qua do nguồn cung xuất khẩu dồi dào từ Brazil, trong khi nhu 

cầu của Trung Quốc tăng chậm hơn. Ước tính, Trung Quốc đã mua ít nhất 2.7 triệu tấn đậu tương Brazil trong 

tuần trước. 

- Việt Nam: Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu ngô từ 16/02 – 29/02 đạt 159,512 tấn, nâng nhập khẩu ngô 

trong cả tháng 2 lên mức 354,750 tấn, thấp hơn 751,966 tấn đã nhập tháng trước và mức 696,823 tấn đã nhập 

tháng 2/2019. Trong đó chủ yếu là nhập khẩu từ Argentina và Brazil. Nhập khẩu ngô về Việt Nam trong 2 tháng 

đầu năm 2020 đạt 1.1 triệu tấn, so với 1.61 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đậu tương từ 16/02 – 29/02 

đạt 27,720 tấn, nâng nhập khẩu đậu tương trong cả tháng 2 lên mức 129,540 tấn, cao hơn 89,558 tấn đã nhập 

tháng trước và mức 151,552 tấn cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chủ yếu là nhập khẩu đậu tương từ Mỹ. Tính trong 

2 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu đậu tương của Việt Nam đạt 219,098 tấn, so với 308,845 tấn cùng kỳ năm 

ngoái. Nhập khẩu lúa mỳ nửa cuối tháng 2 báo cáo đạt 27,720 tấn, nâng nhập khẩu lúa mỳ trong cả tháng lên 

mức 331,221 tấn, so với 377,245 tấn đã nhập tháng trước và mức 66,506 tấn cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu lúa 

mỳ về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2020 đạt 708,468 tấn, so với 331,790 tấn cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 

2, Việt Nam đã nhập khẩu 127,522 tấn lúa mỳ từ Úc 

- USDA: Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales), USDA thông báo đã bán 194,000 tấn đậu tương 

cho nước giấu tên, trong đó có 126,000 tấn được giao trong niên vụ 2019/2020 và 68,000 tấn sẽ được giao trong 

niên vụ 2020/2021. 

SẢN LƯỢNG  

- Mỹ: Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy sản lượng ethanol của Mỹ giảm 35,000 

thùng mỗi ngày trong tuần trước, xuống mức 1.044 triệu thùng. Đây là tuần giảm đầu tiên của sản lượng ethanol 

tại Mỹ, sau 4 tuần tăng liên tiếp trước đó. Tồn kho ethanol tại Mỹ hiện đạt 24.33 triệu thùng, giảm 630,000 thùng 

so với tuần trước. 

- Pháp: France Agri Mer tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ mềm của Pháp ra ngoài khối EU trong niên vụ 2019/2020 

lên mức 12.7 triệu tấn, so với mức 12.6 triệu tấn trong báo cáo tháng 2. Đây là lần tăng dự đoán thứ 6 liên tiếp 

trong vòng 6 tháng qua với mức xuất khẩu cao nhất kể từ niên vụ 2010/2011 tới nay. Xuất khẩu lúa mỳ mềm sang 

các nước trong khối EU dự báo không đổi với 8 triệu tấn. Tổng xuất khẩu lúa mỳ mềm của Pháp trong niên vụ 

2019/2020 đang được dự đoán ở mức 20.8 triệu tấn, tăng 100,000 tấn so với báo cáo tháng 2 và tăng 21.8% so 

với niên vụ trước. Đây cũng là mức cao nhất trong vòng 14 năm qua. Tồn kho cuối vụ lúa mỳ mềm 2019/2020 

của Pháp được giữ nguyên dự báo ở mức 2.4 triệu tấn. Tồn kho ngô 2019/2020 của Pháp được dự đoán đạt 2.3 

triệu tấn, so với mức 2.2 triệu tấn trong dự đoán trước. 
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LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm nhiều nhất trên sàn hôm qua với 1.82% trước áp lực từ việc Pháp tăng dự báo xuất 

khẩu tháng thứ 6 liên tiếp ra ngoài khối EU và đồng đô la Mỹ hiện vẫn tiếp tục đà lên giá. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 528; 535 

 Hỗ trợ: 510; 504 

 

   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa giảm điểm nhẹ dù trước đó có đà tăng đáng kể nhờ thông tin Trung Quốc đang chuyển sang 

mua hàng đậu tương Mỹ nhưng gặp phải lực cản từ việc giá đậu tương giao ngay tại Trung Quốc đang giảm thấp 

do nguồn cung dồi dào từ Brazil. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 895; 910 

 Hỗ trợ: 872; 867 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm với 0.79% chủ yếu do sản lượng ethanol của Mỹ đã giảm trở lại theo báo cáo của EIA, 

ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng ngô. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 383; 387 

 Hỗ trợ: 370; 365 

  

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách 

nhiệm về các quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của 

Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn 
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